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Mereu alături!
Pentru prima data în Drochia Mobiasbanca – Groupe Société Générale
a organizat o conferinţă pentru oamenii de afacere din nordul republicii
Pe 30 septembrie Banca a organizat prima conferinţă Ziua ușilor deschise,
care a avut loc în orașul Drochia, invitaţii fiind un număr mare de întreprinderi și companii din raioanele Drochia, Dondușeni și Râșcani. Este primul
eveniment de acest gen organizat în ţara noastră, dar este o practică folosită
cu succes în alte ţări în care activează Grupul Societe Generale.
Prezentarea ofertei comerciale a băncii a avut loc în
cadrul unui dialog deschis a
reprezentanţilor băncii cu un
număr mare de agenţi economici: companii mari, sectorul
IMM și microîntreprinderi.
Invitaţii au avut ocazia să

cu oferte unice, diferite de
cele ale concurenţei, să le
oferim credite în condiţii foarte
avantajoase. Și să oferim clienţilor noștri un nivel înalt de
calitate. Clientul trebuie să fie
satisfăcut de serviciile noastre
– este o prioritate pentru noi.

comerciale a băncii s-a dat
startul dialogului liber între
potenţiali clienţi și reprezentanţii băncii într-o atmosferă
degajată. În cadrul dialogului
clienţii potenţiali au adresat
întrebări , au discutat cu consilierii băncii, oferind soluţii per-

primească o consiliere profesionistă din partea celor mai
buni specialiști ai băncii, obţinând răspunsuri detaliate în
baza propriilor exemplele și
necesităţi.
„Am organizat conferinţa
ca să ne cunoaștem mai bine
– clienţii să cunoască banca
și ofertele sale, iar banca își
dorește să cunoască necesităţile viitorilor clienţi pentru a
veni cu cele mai bune soluţii
pentru afacerile lor” - a menţionat Silvia Gherb, directorul
filialei Drochia a Mobiasbanca.
„Apartenenţa băncii la un
mare grup internaţional cu
tradiţii ne permite să venim

Suntem interesaţi în stabilirea
unui parteneriat de durată” – a
menţionat Mylene Nicholas de
March, vicepreședintele băncii,
director comercial.
Prezentări privind oferta
comercială a băncii în domeniul finanţării agenţilor economici, inclusiv IMM, oportunităţile de finanţare a clienţilor
din resursele Organizaţiilor
Financiare Internaţionale,
cum sunt Banca Europeană
de Investiţii, Banca Mondială,
BERD etc., precum și din resursele proprii ale băncii, au fost
prezentate de către specialiștii
băncii.
După prezentarea ofertei

sonalizate reieșind din necesităţile fiecărui client în parte.
Banca a venit cu o ofertă
specială pentru potenţialii
clienţi.
Evenimentul desfășurat la
Drochia a fost un succes datorită profesionalismului și spiritului de echipă a tuturor persoane implicate în organizare
și desfășurarea evenimentului.
Ţinem să mulţumim tuturor
participanţilor, clienţilor, dlui
Primar al orașului Drochia
domnului Igor Grozavu și
Președintelui raionului Drochia
domnului Marian Andrei.
Cor. „GD”

Mobiasbanca mereu a fost şi rămâne a fi alături de clienţii săi. Şi ecesta este mai mult decât un simplu slogan. Este o promisiune
durabilă făcută clienţilor noştri. Pentru că în fiecare zi ne angajăm să oferim soluţii care sunt focusate pe clienţii noştri şi nevoile lor
specifice. Ne străduim să ajutăm, să finanţăm, să susţinem. Totdeauna lucrăm pentru clienţi, angajându-ne să le promovăm proiecte,
să le câştigăm încrederea. Mobiasbanca este alături pentru a proteja, a acţiona şi a anticipa. Angajaţii noştri sunt buni profesionişti,
responsabili şi foarte optimişti. Mereu suntem gata să ne asumăm provocările zilei de astăzi şi împreună să construim viitorul.

